Číslo 3/2015

3.7.2015

Z usnesení 6. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 18.6.2015
1. Zastupitelstvo schválilo:
1) Program
2) Závěrečný účet obce Zahrádky za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zahrádky za rok 2014
3) Účetní závěrku obce Zahrádky za rok 2014 bez oprav a Účetní závěrku Základní školy a
mateřské školy Zahrádky za rok 2014 bez oprav.
4) Rozpočtový výhled obce Zahrádky na roky 2016 až 2018.
5) Prodej pozemku p.č.701/12 o výměře 23m2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy Oldřichu
Schulzovi za cenu 50 Kč/m2.
6) Pronájem pozemku p.č.126, část o výměře 330m2 a p.č.127 o výměře 221m2
v k.ú Zahrádky u České Lípy Štěpánu Truncovi k využití pro sečení trávy za cenu 0,50
Kč/m2/rok na dobu 5 let.
7) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4003873/VB/P001, CL – Zahrádky u České Lípy,
úprava sítě NN.
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4010775/VB/001 CL- Zahrádky
rozšíření kNN ppč.228,229.
9) Nákup 50 kusů židlí pro Sokolovnu
10) Finanční příspěvek na provoz sociální služby, Denní a pobytové sociální služby, p.o.
Česká Lípa ve výši 5000,- Kč.
opatření č.2/2015.
Rozpočtové
11)
12) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zahrádky.
13) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství při pohybu psů.
14) Smlouvu s DSO Peklo o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
2. Zastupitelstvo neschválilo:
Finanční
příspěvek pro Fortuna in natura.
1)
2) Prohlášení o spolupráci s RSH - realitní společnost, s.r.o.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Závěrečný účet DSO Máchův kraj za rok 2014.
2) Zprávu ze zasedání kontrolního výboru a pověřuje starostu neprodleně poslat výzvu
kupujícím k zaplacení smluvní pokuty dle bodu 4), článku V., Kupní smlouvy ze dne 5.1.2010.
3) Informace k přechodu pro chodce u Kovárny a pověřuje starostu zajistit umístění
vodorovného dopravního značení V18 na silnici I/9 ve směru od Jestřebí.
4. Zastupitelstvo revokuje:
Usnesení
č.3/5 z 16.4.2015.
1)
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Jednáním s Lesy ČR o získání tržní ceny, případně ekvivalentní směny, za lesní pozemky
ve Švábech.
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Závěrečný účet Obce Zahrádky k 31.12.2014 – přehled
Třída 1 - Daňové příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335

položka
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zeměd
Popl. za odnětí poz.funkcí lesa

skutečnost
1508934.32
139221.20
173105.63
1655567.06
15390.00
3366463.00

1340
1343
1351
1355
1361
1511

položka
Poplatek za provoz syst. shr
Poplatek za veř.prostranství
Odvod z loterií apod. her
Odvod z výh. hracích přístr.
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

skutečnost
276995.00
350.00
27331.14
54585.15
25835.00
665351.62

Daňové příjmy celkem

619.00

7910152.12

404.00

Třída 2 – Nedaňové příjmy
2111
2112
2119
2131
2132
2133

Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy

z
z
z
z
z
z

položka
poskytování služeb a
prodeje zboží (již na
vlastní činnosti jind
pronájmu pozemků
pronájmu ostatních ne
pronájmu mov. věcí

skutečnost
104127.00
750.00
4520.00
22657.00
392226.00
300.00

2141
2222
2223
2310
2321
2324

položka
Příjmy z úroků (část)
Ostat. příjmy z fin. vypořád.
Příjmy z fin. vypoř. s KÚ. ú
Příjmy z prod. krátkodob.maj.
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekap. příspěvky

skutečnost
24175.33
162.00
2449.70
141477.00
29500.00
96756.00

Nedaňové příjmy celkem

819100.03

Třída 3 – Kapitálové příjmy
3111

položka
Příjmy z prodeje pozemků

skutečnost
201490.00

3129

položka
Ostatní investiční příjmy

skutečnost
193000.00

Kapitálové příjmy celkem

394490.00

Třída: 4 – Přijaté transfery
4111
4112
4113

položka
Neinvest. přij.transfery z všeo
Neinv.přij.transfery ze st.roz.
Neinv.přij. tran. ze st. fondů

skutečnost
41800.00
125200.00
281129.00

4116
4122
4222

položka
Ostatní. transfery ze st.rozp.
Neinv. přij. transf. od krajů
Inv. přij. transfery od krajů

skutečnost
1107328.00
5000.00
220038.50

Přijaté dotace celkem

1780495.50

Celkem příjmy – 10904237.65 Kč
Třída: 5 – Běžné výdaje
5011
5019
5021
5023
5031
5032
5038
5132
5136
5137
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5164

položka
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev ob
Povin.pojistné na soc.zab.a př
Povinné pojistné na veřejné zd
Povinné pojistné na úrazové po
Ochranné pomůcky
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majet
Nákup materiálu jinde nezařaze
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Poštovní služby
Služby telekomunikací a radiok
Služby peněžních ústavů
Nájemné

skutečnost
1901119.00
9903.92
231011.00
368531.62
447651.00
193685.00
7523.00
10716.00
11429.00
146363.00
406143.20
14884.00
519602.00
49047.00
7855.00
36594.06
52700.60

5167
5168
5169
5171
5173
5175
5192
5194
5222
5321
5323
5329
5331
5336
5362
5363
5492

položka
Služby školení a vzdělávání
Zprac.dat inf. technologií
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté neinv.příspěvky
Věcné dary
Neinvestiční transf. spolkům
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Ost.neinvest.transfery veřej
Neinvest. příspěvky zřízený
Neinvestiční transfery školám
Platby daní a poplatků státní
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Dary obyvatelstvu

skutečnost
10762.00
303.00
1511283.21
462626.72
46263.00
56245.00
2500.00
28100.00
92500.00
9000.00
62550.00
6777.00
700000.00
5000.00
32845.00
22000.00
82000.00

Běžné výdaje celkem

13852.00

7559365.33

Třída: 6 – Kapitálové výdaje
6119
6121

položka
Ost. nákup dlouhodobéh. majet
Budovy, haly a stavby

skutečnost
2199.00
575242.00

6122
6124

položka
Stroje, přístroje a zařízení
Pěst. celky trvalých porostů

skutečnost

Kapitálové výdaje celkem

Celkem výdaje 8 378 924.33 Kč
Shrnutí : Příjmy

10 904 237.65 Kč , výdaje 8 378 924.33 Kč , rozdíl + 2 525 313,32 Kč.
Stav finančních prostředků na účtech u bank. ústavů k 31.12.2014 - 8 468 819.20 Kč

49147.00
192971.00
819559.00
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Ze školy
Dřív, než přijdou prázdniny
V minulých dvou měsících proběhlo ve škole mnoho výchovných i zábavných akcí. Na konci měsíce
dubna byla pro děti a jejich rodiče připravena na školní zahradě oslava Dne Země. Měla podobu
výtvarných dílniček, kvízů, sportovních disciplin a soutěží. Velice příjemné odpoledne. V
následujících týdnech čekal děti nácvik kulturního pásma ke Svátku matek. Vystoupení proběhlo na
Sokolovně před zaplněným sálem. Děti měly pro maminky připravené i vlastnoručně vyrobené
dárečky z keramiky. V následujícím týdnu vyjeli žáci reprezentovat školu na přehlídku málotřídních
škol do Sloupu. Letos vystoupili s pohádkou Mrazík. Na konec května bylo vyhlášeno přijímací řízení
do mateřské školy. Na následující školní rok bylo přijato 10 nových dětí ve věku od 2,5 roku. 1. června
jsme oslavili Den dětí výlety. Mateřinka vyjela do Prahy na pohádku do Planetária a na exkurzi na
letiště. Školáci se letos vydali vlakem do Doks.
A potom bylo už velké chystání na toužebně očekávanou školu v přírodě. Do Jizerských hor vyjelo
36 školáků a 10 dětí z mateřské školy. Počasí sice nebylo úplně letní, ale pláštěnky jsme z batůžků
vyndavat nemuseli. Po návratu zpět do školy čekalo žáky ještě zkoušení, psaní prověrek, diktátů a
závěrečného opakování, aby mohly být uzavřeny známky na vysvědčení. Do mateřské školy naposledy
v tomto roce zavítal na besedu chovatel z Libertinu - tentokráte s miminkem krokodýla. Také jsme
poblahopřáli 3 dětem, které obdržely ocenění ve výtvarných soutěžích, kterých se zúčastňujeme.
Překulil se poslední týden školního roku. V úterý 23. června jsme se na již tradiční Zahradní slavnosti
rozloučili s 15 dětmi z mateřské školy, které odchází v září do 1. třídy školy základní. Také jsme
"vypustili do světa" pět žáků, kteří odchází do 6. ročníku. Zahradní slavnost pokračovala přespáním ve
škole a očekávanou půlnoční stezkou odvahy. V pátek 26. června slavnostní předávání vysvědčení a
hurá na prázdniny. Všem dětem přejeme vydařené prázdniny a také šťastný návrat do školních lavic v
září. Nám všem dospělým zaslouženou, slunečnou a pohodovou dovolenou.
J. Hoffmannová
Zahrádecké slavnosti
Již 13. ročník se uskuteční v sobotu 22.8.2015. od 11.00 hod. v areálu zámku v Zahrádkách.
Program:
11.00 Zahájení, skupina PECAS
12.15 Vystoupení šermířů
12.35 Hnedle vedle – dětský kabaret 1. část
13.25 Ukázka výcviku policejních psů
13.50 GENNY CIATTY – italské hity
14.35 Skupina LUCIE REVIVAL

16.10 Hnedle vedle – dětský kabaret 2. část

16.55 Předání ocenění „Regionální produkt“
17.10 Vystoupení šermířů
17.30 Marcel Zmožek
19.00 Módní přehlídka Reas Agency
19.20 Milan Pitkin
19.55 MAMMA MIA- koncertní verze muzikálu
(M. Nosková, M. Foret, J Asterová, B. Slezáček)
20.20 Ohnivá show

Doprovodné akce – v 16.00 varhanní koncert v kostele sv. Barbory, po celý den prohlídka sklepení
zámku, od 11 do 16 hod prohlídka hrobky Kouniců pod kostelem sv. Barbory a obory Vřísek..
Placené akce – kolotoče, střelnice, jízda na koních, pro děti zdarma – skákací hrad, prolézačky, velká
trampolína, parkování zdarma.
Dětský den
V sobotu 30.5. uspořádala kult. komise v zámeckém parku dětský den. Po celém parku byla stanoviště
pohádkových bytostí, u nich děti plnily úkoly a soutěžily, často za pomoci rodičů či prarodičů, kteří se
tím trochu vrátili do svých dětských let. Po splnění úkolů dostávaly děti sladkosti, nakonec si u
pohádkové babičky vybraly cenu podle vlastního výběru a dostaly poukaz na zmrzlinu v naší nové
cukrárně U zámku. Všichni odcházeli spokojeni.
Děkujeme všem, kteří nám s vydařeným dnem pomohli.
L. Hemrlová
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Zábavné odpoledne
Dne 6. července 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura zábavné odpoledne u
příležitosti otevření nové Naučné stezky. Akce probíhala u Hostince na Staré poště, a to nejen na hřišti,
ale také v přilehlém parku. Průvodem k rybářské baště zahájila odpoledne skupina Lusatia consort.
Hudební ukázky, písně renesanční i gotické, byly odehrány na dobových nástrojích. Tancem i písněmi
přispěli k pohodě Krumlovští pištci. Sportovní vystoupení předvedly Mažoretky z Dubé a velký zájem
byl především o ukázky Krav Maga Global pana Nikoly Slováka z České Lípy - děti i dospělí se mohli
zapojit a vyzkoušet si tuto bojovou techniku.
Na místě byl také dětský koutek MC Pumpkin Č. Lípa, sportovní soutěže o drobné ceny a
samozřejmě velký skákací hrad. Kdo si chtěl v klidu a stínu vyzkoušet výtvarné techniky a namalovat
si své tričko, mohl za přítomnosti p. Vidimské a její Tvořivé dílny. Pro zvídavé děti byla k nahlédnutí
také technika předení na kolovrátku, kterou předvedla p. Ludmila Antošová.
Pro malé i velké jsme uspořádali také výstavu dřevěných loutek PhDr. Luďka Vondry, která je již
nastálo umístěna v salonku Hostince Na Staré poště. Po celé odpoledne provázel hudbou pan Zdeněk
Mondok a Lukáš Vrzáň, slovem pak náš moderátor Tom Binder.
Občerstvit se mohli příchozí nejen v Hostinci, ale přímo na nádvoří se pořádala „Hamburger party“
pana Zdeňka Ječného a jeho týmu. Nechyběl ani stánek se Staročeským trdelníkem.
Dlouho do odpoledních hodin si návštěvníci užívali atrakcí a procházeli Naučnou stezkou, na kterou
Vás srdečně zveme a na které se podél jižního břehu Novozámeckého rybníka můžete dovědět něco
z historie místa Hostince i parku, něco o rybníkářství za starých dob a také o chráněné floře a fauně, či
lesích, které Novozámecký rybník obklopují.
Těšíme se na další akce, které pro Vás připravují dobrovolníci z občanského sdružení Fortuna in
natura a také za přispění všech nadšenců Hostince Na Staré poště.
Lenka Binderová
Dětské dny s Myšákem
V sobotu 20. 6. se v Zahrádkách konala další akce z dílny organizátorů “Dětských dnů s Myšákem”.
Tentokrát jsme přivítali malé cyklisty a cyklistky. Závod Cyklínek měl dvě trasy – 3 km pro nadšené
závodníky na tříkolkách a koloběžkách a 8,5 km pro zdatné cyklisty na kolech. I přes nepříznivé
počasí se na startu sešla velká řádka sportuchtivých nadšenců, na trasách nechyběly doprovodné
soutěže a v cíli na každého čekal diplom, sladká perníková medaile a hodnotné ceny. Rovněž
fotokoutek pro celebrity byl v neustálém obležení. Děkujeme všem, kteří se na cyklodni podíleli a těšte
se, již nyní pro vás připravujeme další akce. Sleduje nás na FB (Dětské dny s Myšákem)
H. Nepivodová

Noc s hvězdami – 17. ročník
Benefiční koncert „Noc s hvězdami“ se v sobotu 1. 8. 2015 uskuteční (poprvé) v areálu zámku
v Zahrádkách. Předchozích 16 ročníků se vždy uskutečnilo na hradě Houska. Program, který moderují
Markéta Mayerová a Slávek Boura, začne ve 13 hod. Od 18 hod. začne hlavní program, ve kterém
vystoupí Lešek Semelka, Milan Drobný, Marcela Březinová, Radim Schwab, Pavel Calta, Petr Bende,
Petra Černocká, Martin France, Roman Vojtek, Jarek Šimek a Zuzana Stirská.
Od 21 hod. budou v zámecké zahradě hrát kapely: Ina Urbanová band, Angels a El Ectro Folk.
Vstupné 300,- Kč, děti do8 let zdarma.
Zahrádky fest 2015
Letos poprvé, v sobotu 18.7.2015, se uskuteční v zámeckém parku mnohožánrový hudební festival
„ZAHRÁDKY FEST 2015“. Uslyšíte zde jak pop-rock, rock, tak i rock-n-roll, hrát budou kapely
z celé republiky. Začátek je ve 13 hod, vstupné 120,- Kč. Připraveny budou soutěže, atrakce pro děti,
doprovodný program. Více informací na Facebooku.
L. Kašpar
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Zmatky kolem autobusů
V době úplné uzavírky silnice I/9 se vyskytly určité informační zmatky. Na autobusových zastávkách
byla vyvěšena informace, že do nich od data uzavírky nebudou autobusy zajíždět. Opak byl ale
pravdou. Jak k tomu došlo? Korid LK / koordinátor integrované dopravy Libereckého kraje / tuto
informaci zaslal obecnímu úřadu. Aby lidé byli včas informováni, tak vedení obce neprodleně vyvěsilo
na stanicích autobusů sdělení o výluce v dopravě. Problém byl ale v tom, že Korid LK dopravce
nedostatečně informoval a řidiči autobusů na zastávky dále zajížděli. Teprve na opakované dotazy
obce na Korid LK, jak to vlastně je, tento zajíždění autobusů do stanic definitivně zakázal. Obec,
ačkoliv za situaci nenese žádnou zodpovědnost, se tímto cestujícím za zmatky omlouvá.
P. Cedrych
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Již třetí ročník této gastronomické soutěže se uskuteční v sobotu 5.9.2015. Soutěž bude slavnostně
zahájena v 10.00 hod představením soutěžících, budou ji moderovat Klárka Jandová a Jiří Kasina. Od
11 do 13 hod. vystoupí DUO ADAMIS, úspěšné na TV Šlágr, a Adéla a Milan Suchých. V porotě
přislíbili účast Aleš Cibulka, Michal Jagelka, Eva Pilarová s manželem Janem Kolomazníkem a další.
Vstupné 30,- Kč.
Ukončení prázdnin – Myší rej je připravován na 28.8.2015 na fotbalovém hřišti
Internetové stránky Obce Zahrádky
Podrobnější informace k výše uvedeným připravovaným kulturním i jiným akcím, jakož i údaje o
činnosti obecního úřadu, najdete na našich int. stránkách – www.zahradkycl.cz

Informace
Dovolená MUDr. Cedrycha
Ordinace MUDr. P. Cedrycha budou od úterý 7.7.2014 do 18.7.2014 uzavřeny. Zástup je domluven
následovně: od 7.7. do 17.7. - MUDr. Klement, Dubá, tel. 487 870 386, 602 971 317
Provozní doba praktického lékaře MUDr. Cedrycha
Pondělí : 8 – 12 Zahrádky
Úterý: 13 – 14.30 Holany (sudé týdny), 15 – 18 Zahrádky (sudé týd.), 15 – 17.30 Kravaře (liché
týdny)
Středa: 8 – 10.30 Kravaře, 11 – 14 Blíževedly
Čtvrtek: 8 – 12 Zahrádky
Pátek: 8 - 12 Kravaře.
Kontejner na biologický odpad
Opět připomínáme umístění kontejneru na biologický odpad v prostoru u bývalého pivovaru.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, seno, sláma, ovoce, zelenina včetně natě,
jádřince, pecky, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, hnůj, čajové sáčky,
kávová sedlina a vaječné skořápky.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, cigarety, popel, uhlí, stavební odpad, zemina, kameny, plasty, sklo,
kovy, papír a ostatní biologicky nerozložitelné odpady.
Žádáme občany, aby nepatřičné věci do kontejneru nedávali.

Telefonní spojení na Obecní úřad Zahrádky
Tel. čísla jsou: 739 064 986, 487 877 454 – obě čísla společně pro kancelář, knihovnu a informační
centrum. Telefon starosty zůstává – 724 179 717, tel. místostarosty – 739 060 226
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Informační služba pro občany
Obecní úřad Zahrádky provozuje službu "SMS rozhlas", jako další cestu k předávání informací
občanům prostřednictvím mobilních telefonů. Nabízíme vám jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění v obci formou zasílání krátkých textových zpráv (SMS) na zaregistrované
číslo vašeho mobilního telefonu. Příjem SMS zpráv je zdarma.
Jaké informace například rozesíláme?
- pozvánky na kulturní a společenské akce
- termíny plánovaných i havarijních přerušení dodávek vody a el. energie
- termíny jednání zastupitelstva obce
- termíny mimořádných svozů odpadu
- výluky v hromadné dopravě a uzavírky silnic
Máte-li o tuto službu zájem, napište své telefonní číslo na e-mail r.srnka@zahradkycl.cz nebo SMS na
telefon 739 060 226. Po úspěšném zaregistrování obdržíte potvrzující SMS.
Pořady na internetové TV
Na www.usteckatv.cz můžete shlédnout 2 pořady o Zahrádkách – nový „Cyklotrasa Kravaře –
Zahrádky“ a starší „Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů“

Narodili se: Tereza Chvojková, 8.5.2015 manž. Šárce a Martinovi Chvojkovým
Anna Kolomazníková, 28.5.2015 Lucii Jantačové a Janu Kolomazníkovi
Samuel Bořil, 28.5.2015 Pavle Maškové a Miroslavu Bořilovi
Zemřeli: Chovanová Antonie, 20.4.2015 ve věku 86 let
Vývoz popelnic: červenec 2015 – září 2015
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
1.7.2015
středa
1.7.2015
středa
15.7.2015
středa
12.8.2015
středa
29. 7.2015
středa
9.9.2015
středa
12. 8.2015
středa
26. 8.2015

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

30.6.2015
14.7.2015
28. 7.2015
11. 8.2015
25. 8.2015

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454, 739 064 986, referentka a účetní, infocentrum i knihovna, email:
starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, bank. spojení KB Č. Lípa,
číslo účtu:
5422-421/0100. Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

